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Voorwoord

Milieuvriendelijk winkelen

In oktober start het gemeentebestuur
met een actie om inwoners te stimuleren
om milieuvriendelijk te winkelen. Deze
actie, moet een alternatief bieden voor
de campagne “Met belgerinkel naar de
Winkel”.
Dit najaar worden trouwens ook de
winnaars van de bebloemingswedstrijd
bekendgemaakt.
Dit
jaar werd de jurering
opnieuw ingevoerd. Wie
deze zomer dus extra
z’n best heeft gedaan
om Bredene fleurig te
maken maakt kans op
een mooie prijs.
Yannick Wittevrongel
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Erwin Feys
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Het gemeentebestuur wil op een ludieke
manier shoppers belonen die zich op een
milieuvriendelijke manier naar de winkel
begeven. Elke week zal meerbepaald een
inwoner worden gefotografeerd die met
de fiets of te voet gaat winkelen. Aan de
persoon op de foto wordt een klein geschenk
aangeboden. Op het einde van de actie
worden alle gefotografeerde milieubewuste
shoppers uitgenodigd voor een receptie op
het gemeentehuis. Daar wordt dan onder de
aanwezigen nog één prijs verloot. De actie
gaat van start op 1 oktober.

Hoe weet ik dat ik gewonnen heb ?
Tijdens, voor of na het winkelen wordt u door
een medewerker van het gemeentebestuur
aangeklampt. U krijgt onmiddellijk het nuttige
geschenk aangeboden. Uw naam en adres
gaan in een doos. In juni 2009 wordt u
vervolgens uitgenodigd op het gemeentehuis
waar alle weekwinnaars verzamelen. Eén van
hen gaat met de hoofdprijs naar huis. Let wel:
enkel wie met de fiets of te voet winkelt én
naar de prijsuitreiking op het gemeentehuis
komt maakt kans op de hoofdprijs.

Hoe neem ik deel ?
Om deel te nemen hoeft u zich NIET in te
schrijven. De enige voorwaarde waaraan
u moet voldoen is dat u ‘milieuvriendelijk’
winkelt. Dit kan door uw boodschappen met
de fiets te doen. Maar ook wie te voet naar de
winkel stapt maakt evenveel kans.

Strand milieuvriendelijker en eleganter

Informatieavond
woensdag 8 oktober - 19u30

Vlaams natuurreservaat D’Heye.
De fossiele duinen van D’Heye zijn meer dan 1000 jaar
oud en uniek aan onze kust. In verleden heeft de mens het
natuurgebied sterk beïnvloed. Sinds het duinendecreet
(1993) is het tij aan het keren. De ooit doodzieke
natuur van D’Heye is nu aan de beterhand, maar nog
niet helemaal genezen. Het fossiel duingebied wordt
immers nog doorsneden door een aantal wegen, wat een
samenhangend natuurbeheer bemoeilijkt. Om D’Heye
terug één te maken slaan het Agentschap voor Natuur en
het gemeentebestuur de handen in elkaar. Een eerste stap
daarbij is de opbraak van de Renbaanstraat en de aanleg
van een nieuw fietspad. Een informatieavond hierover
vindt plaats op woensdag 8 oktober a.s. om 19u30 in
het Staf Versluyscentrum. Aansluitend wordt aan alle
aanwezigen een receptie aangeboden.
Dat het Bredense strand één van de mooiste langs de kustlijn is, wist u
wellicht al. Maar dat het strand er deze zomer nòg eleganter bijlag, dat is
aan de milieudienst te danken. De voorbije zomer troffen strandgangers
op het Bredense strand immers niet langer om de 5 meter een weinig
esthetische ‘ring’ met een afvalzak aan. De gemeentelijke technische dienst
maakte immers in het voorjaar fraaie ‘afvaleilanden’. Hiermee zette het de
strandgasten aan om hun afval te sorteren én het maakte het strand een stuk
stijlvoller.

• Inleiding door het gemeentebestuur van Bredene
• “De natuurweelde van D’Heye”,
door Sam Provoost – Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
• Toelichting bij de geplande werkzaamheden in D’Heye,
door het Agentschap voor Natuur en Bos

Recupel informeert en sensibiliseert
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn geen afval. Vaak kunnen heel
wat toestellen nog een tweede leven krijgen: ze kunnen weggeschonken worden
aan een kennis, een school of een vereniging of naar het hergebruikcentrum worden
gebracht.
Met je afgedankte elektrische en elektronische
apparaten kan je ook terecht in het containerpark
of bij de elektrohandel bij aankoop van een
nieuw, gelijksoortig toestel. Ze horen zeker
niet thuis in de vuilniszak en horen ook niet
te verkommeren op zolder of in de kelder. De
ingezamelde elektr(on)ische apparaten worden
daarna via Recupel op een professionele
en milieuvriendelijke manier verwerkt. De
gerecupereerde materialen worden opnieuw
gebruikt en dienen als grondstof bij de
fabricage van nieuwe producten. Afgedankte
toestellen zijn dus zeker geen afval.
Om consumenten te blijven herinneren aan
oplossingen voor hun afgedankte elektrische

en elektronische apparaten, lanceert
Recupel momenteel een grootschalige
sensibiliseringscampagne.
Met deze campagne wil Recupel aan de
consumenten duidelijk maken dat zij zich
op een eenvoudige en gratis manier kunnen
ontdoen van hun afgedankte elektrische en
elektronische apparaten, namelijk via de
hergebruikcentra, het containerpark of de
elektrohandel.
Niemand heeft er baat bij dat deze toestellen
staan te verkommeren op een zolder of in een
kelder of terechtkomen in een vuilniszak. Zeker
het milieu niet!

Bebloemingswedstrijd
opnieuw volgens oud
recept
Voor Bredenaars met groene vingers wordt
het weer in spanning afwachten. Op vrijdag
10 oktober 2008 om 19 uur wordt namelijk
in het gemeentehuis de prijsuitreiking
georganiseerd van de bebloemingswedstrijd
2008. De voorbije jaren werden in de
diverse categorieën heel wat inschrijvingen
genoteerd voor de bebloemingswedstrijd
die elk jaar door het gemeentebestuur wordt
georganiseerd. De duizenden bloemen en
planten in de voortuintjes, aan de gevels,
op de terrassen, op de campings en aan
de ingangen van hoeven en bedrijven,
maken Bredene elk jaar wat fleuriger. Dit
jaar wordt trouwens teruggegrepen naar
het aloude maar populaire recept mét een
jurering. De prijzen wordt op 10 oktober
a.s. bekendgemaakt.

Provinciaal
Milieubeleidsplan

Seveso-alarmsignaal wordt getest
Voor chemische bedrijven zoals Proviron langs
de Oudenburgsesteenweg te Oostende, die
onder de noemer “bedrijf met SEVESO-risico”
vallen, is een noodplan opgemaakt dat in
werking treedt bij een ongeval. De bevolking
wordt van dergelijk ongeval op de hoogte
gebracht via verschillende kanalen en dit o.m.
via elektronische sirenes die in een wijde straal
rond het SEVESO-bedrijf staan opgesteld.
Bij een eventueel ernstig ongeval in Proviron
treden elektronische sirenes in werking die zijn
opgesteld op de Gevaertschool te Zandvoorde,
het Oostends stadhuis, het AZ Damiaan en de
Don Boscoschool en het bejaardencentrum
Wackerbout in Bredene. Deze sirenes worden
getest op de eerste donderdag van de eerste
maand van elk trimester. In de loop van het
jaar 2008 vinden deze testen nog plaats op
2 oktober. Op deze datum worden de toestellen
tussen 8u45 en 10u15 in werking gesteld.
Tijdens de test geeft de elektronische sirene
een NBC alarmsignaal (nucleair, biologisch,
chemisch). Dit is een gemoduleerde huiltoon
die na een korte periode herhaald wordt. Na
dit signaal wordt de boodschap “proefsignaal”
gegeven. In geval van alarm dienen de
inwoners
5
beschermingsmaatregelen

te nemen. De voornaamste van deze
beschermingsmaatregelen zijn sluiten van
ramen en deuren, de woning niet verlaten
of zo snel mogelijk beschutting zoeken. Een
overzicht van de 5 beschermingsmaatregelen
en andere informatie over het SEVESO-alarm
is terug te vinden op de website www.seveso.
be. 

Van maandag 01/09 t.e.m. donderdag
30/10/2008 ligt het ontwerp van het
provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013
in openbaar onderzoek. De ontwerptekst is
te raadplegen op www.west-vlaanderen.
be, in het gemeentehuis of bij het
provinciebestuur. Geïnteresseerden kunnen
een eigen exemplaar bekomen bij de
Dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid –
Milieubeleidsplanning, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries (fax. 050/403.403
– e-mail: milieubeleidsplanning@westvlaanderen.be) .
U kunt het dossier eveneens komen inzien
in het gemeentehuis, dienst milieu p.a.
Centrumplein 1, 8450 Bredene van maandag
tot vrijdag van 8 tot 12u15 en op woensdag
van 13u30 tot 17 uur .
Iedereen kan tijdens de periode van openbaar
onderzoek schriftelijk opmerkingen richten
aan de deputatie. Dit hoeft niet aangetekend
te gebeuren. Louter mondelinge bezwaren
worden niet behandeld .
De provinciale administratie verwerkt na
het openbaar onderzoek de adviezen en
opmerkingen. De provincieraad onderzoekt
de verleende adviezen en opmerkingen en
stelt vervolgens het plan vast met vermelding
wat er over de ingediende opmerkingen
is overwogen. Daarna wordt het definitief
goedgekeurde plan ter inzage gelegd bij de
provincie en de gemeenten.

